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ناشــــــــرسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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سؤاالت آزمون وکالت سال 1379

مقدماتی. تحقیقات  ]موضوع:  شده:. صادر. او. بازداشت. قرار. که. متهمی. برای. تجدیدنظر. مدت. .-1
قرارهای تأمین کیفری[

. . الف(.ده.روز.است..
ب(.بیست.روز.است.
ج(.یک.ماه.است..

د(.در.قانون.پیش.بینی.نشده.ولی.هر.زمان.که.متهم.بخواهد.می تواند.بدان.اعتراض.کند..
2-.تعداد.قرارهای.تامین.کیفری.که.قاضی.مکلف.است.پس.از.تفهیم.اتهام.به.متهم.یکی.از.آن.ها.

را.صادر.کند.چند.نوع.می باشد؟.]موضوع: تحقیقات مقدماتی.قرارهای تأمین کیفری[
د(.پنج . .ج(.چهار. ....ب(.سه.. الف(.دو.

3-.هرگاه.از.رأی.غیرقطعی.محاکم.کیفری.در.مهلت.مقرر.قانونی.تجدیدنظر.خواهی.نشده.یا.به.

هر.علتی.رأی.قطعی.شده.باشد.و.محکوٌم.علیه.مدعی.خالف.شرع.یا.قانون.بودن.آن.رأی.باشد.

می تواند.ظرف.مدت.یک.ماه.از.تاریخ.انقضا.مهلت.تجدیدنظر.خواهی.یا.قطعیت.حکم.از.طریق.

دادستان.کل.کشور.تقاضای.نقض.حکم.را.بنماید..تقاضای.یاد.شده.مستلزم.تقدیم.دادخواست.و.
پرداخت.هزینه.مربوطه.به.مأخذ:..]موضوع: راه های شکایت از احکام.اعاده دادرسی خاص[

الف(.اساساً.هزینه.ای.نباید.پرداخت.شود..
ب(.دو.برابر.هزینه.دادرسی.در.مرحله.تجدیدنظر.احکام.کیفری.باید.پرداخت.شود..
ج(.سه.برابر.هزینه.دادرسی.در.مرحله.تجدیدنظر.احکام.کیفری.باید.پرداخت.شود..

د(.پرداخت.هزینه.مطابق.دادخواست.های.حقوقی.می.باشد..
4-.هرگاه.متهم.و.یا.مدعی.خصوصی.درخواست.احضار.شهود.و.یا.کسب.نظر.کارشناسان.رسمی.
را.نمایند،.درخواست.کننده.باید.هزینه.های.مربوطه.را.بپردازد.و.مقدار.این.هزینه.ها.بر.حسب.

تعرفه.ای.است.که:..]موضوع:.اجرای احکام کیفری و هزینه های دادرسی.هزینه دادرسی[
الف(.به.تصویب.مجلس.شورای.اسالمی.رسیده.است...........

ب(.به.تصویب.هیات.وزیران.رسیده.است..
ج(.توسط.وزیر.دادگستری.تهیه.و.به.تصویب.رئیس.قوه.قضاییه.می رسد..

د(.به.پیشنهاد.معاونت.اداری.و.مالی.وزیر.دادگستری.و.به.تصویب.وزیر.دادگستری.رسیده.است..
باید. را. دادرسی. از.هزینه.های. میزان. آنان.چه. از. تعدد.محکوٌم.علیهم،.هر.یک. 5-.در.صورت.

بپردازند؟..]موضوع: اجرای احکام کیفری و هزینه های دادرسی.هزینه دادرسی[
الف(.بالسویه.بین.تمامی.محکوٌم.علیهم.تقسیم.می.شود..

ب(.با.توجه.به.بضاعت.مالی.آنان.تقسیم.می.شود..
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ج(.هزینه.از.بیت.المال.پرداخت.می.شود..
د(.میان.آن.ها.تقسیم.می شود.دادگاه.در.این.تقسیم.به.مقصر.اصلی.و.فرعی.توجه.نموده.و.سهم.هر.یک.

را.با.توجه.به.تناسب.دخالت.آنان.در.وقوع.جرم.تعیین.می.نماید..
6-.هزینه.تجدیدنظر.خواهی.فرد.زندانی:..]موضوع: راه های شکایت از احکام.هزینه تجدیدنظر خواهی[

الف(.طبق.تعرفه.مصوب.هزینه.های.مالی.است..
ب(.بر.اساس.مقررات.قانون.آیین.دادرسی.مدنی.می.باشد..

ج(.برابر.هزینه.دعاوی.غیرمالی.است...
د(.از.پرداخت.هزینه.دادرسی.مرحله.تجدیدنظر.نسبت.به.امری.به.موجب.آن.بازداشت.است.معاف.می.باشد..
7-.در.مواردی.که.قاضی.قرار.بازداشت.متهم.را.صادر.می.نماید،.مکلف.است:.]موضوع: تحقیقات 

مقدماتی.قرارهای تأمین کیفری[.

الف(.بعد.از.یک.ماه.در.صورت.ضرورت.با.قید.و.ذکر.دلیل.قرار.بازداشت.را.تجدید.و.یا.قرار.دیگری.
صادر.نماید..

ب(.بعد.از.چهار.ماه.قرار.را.تجدید.یا.قرار.تأمین.دیگری.غیر.از.بازداشت.صادر.کند..
ج(.بعد.از.بیست.روز.از.تاریخ.صدور.باید.تبدیل.یا.با.ذکر.علت.تجدید.نماید..

د(.پرونده.را.بالفاصله.به.دادسرای.انتظامی.قضات.ارسال.دارد..
8-.قرار.اناطه.که.از.سوی.دادگاه.صادر.می.شود:.]موضوع: دعاوی ناشی از جرم.موانع تعقیب دعوای عمومی[

. . الف(.قطعی.و.غیرقابل.اعتراض.است...
ب(.قابل.واخواهی.است..

ج(.به.تبع.اصل.حکم.که.در.ماهیت.دعوای.صادر.می شود.قابل.تجدیدنظر.خواهی.است..
د(.مستقاًل.قابل.تجدیدنظر.خواهی.است..

دهد:.. تشخیص. وارد. بازداشت. قرار. به. را. متهم. اعتراض. تجدیدنظر،. دادگاه. که. در.صورتی. .-9
]موضوع: تحقیقات مقدماتی.قرارهای تأمین کیفری[

الف(.قرار.بازداشت.موقت.را.فسخ.و.پرونده.را.به.منظور.تامین.مناسب.دیگر.به.دادگاه.صادرکننده.قرار.
اعاده.می.نماید..

ب(.قرار.بازداشت.موقت.را.فسخ.و.رأساً.تامین.متناسب.از.متهم.اخذ.و.پرونده.را.به.دادگاه.صادر.کننده.
قرار.اعاده.می.نماید..

ج(.قرار.را.فسخ.و.پرونده.را.به.نظر.ریاست.مجتمع.قضایی.می.رساند..
د(.قرار.را.فسخ.و.پرونده.را.به.دادگاه.عالی.انتظامی.قضات.ارسال.می.دارد..

10-.چنانچه.دادگاه.برای.تامین.ضرر.و.زیان.شاکی،.قرار.تامین.خواسته.صادر.نماید.قرار.صادره:..
]موضوع: دعاوی ناشی از جرم.قرار تأمین خواسته[

الف(.ظرف.مدت.یک.هفته.قابل.اعتراض.است...
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ب(.ظرف.مدت.ده.روز.قابل.اعتراض.است..
ج(.ظرف.مدت.بیست.روز.قابل.اعتراض.است...

د(.قطعی.و.غیرقابل.اعتراض.است..
11-.در.صورتی.که.دادگاه.با.توجه.به.اهمیت.و.دالیل.جرم،.قرار.عدم.خروج.متهم.را.از.کشور،.

صادر.نماید.این.قرار.چه.مدت.اعتبار.دارد؟..]موضوع: تحقیقات مقدماتی.قرارهای تأمین کیفری[
ب(.شش.ماه . . . الف(.دو.ماه.

د(.موکول.به.نظر.قاضی.است.. ج(.تا.خاتمه.رسیدگی.و.صدور.و.اجرای.دادنامه.
12-.در.صورت.وجود.شرایط.الزم.قانونی.محکوٌم.علیه.پس.از.گذرانیدن.چه.مدت.از.حبس.خود.
می تواند.تقاضای.آزادی.مشروط.نماید؟.]موضوع: اجرای احکام کیفری و هزینه های دادرسی.آزادی مشروط[

ب(.دو.سوم.از.مدت. . . الف(.یک.سوم.از.مدت..
د(.نصف.مدت. . . ج(.سه.چهارم.از.مدت..

13-.برای.ایجاد.وحدت.رویه.در.موضوعات.مورد.اختالف.در.دیوان.عالی.کشور.برای.تشکیل.
جلسه،.حضور..........]موضوع: راه های شکایت از احکام.رأی وحدت رویه[

الف(.نصف.به.عالوه.یک.از.کلیه.رؤسا.و.مستشاران.شعب.الزم.و.ضروری.است..
ب(.رئیس.و.دادستان.کل.کشور.به.اتفاق.هر.تعداد.از.قضات.دیوان.عالی.کشور.کافی.است..

ج(.حداقل.سه.چهارم.رؤسا.و.مستشاران.و.اعضای.معاون.کلیه.شعب.به.اتفاق.رئیس.دیوان.عالی.کشور.
یا.معاون.او.و.دادستان.کل.کشور.یا.نماینده.او.الزم.است..

د(.تمامی.رؤسا.و.مستشاران.و.اعضای.معاون.کلیه.شعب.دیوان.عالی.کشور.ضروری.است..
14-.در.جرایم.غیرقابل.گذشت.چنانچه.شاکی.یا.مدعی.خصوصی.بعد.از.قطعی.شدن.حکم.از.
شکایت.خود.صرفنظر.نماید،.محکوٌم.علیه.چه.تقاضایی.را.می تواند.مطرح.نماید؟.]موضوع: راه های 

شکایت از احکام.تجدیدنظر خواهی[

الف(.تجدیدنظر.در.میزان.مجازات.از.دادگاه.صادرکننده.حکم.قطعی
ب(.تعلیق.اجرای.مجازات.از.دادگاه.تجدیدنظر.استان

. ج(.موقوف.االجرا.ماندن.حکم.از.دادگاه.بدوی.صادرکننده.حکم.
د(.اعاده.دادرسی

15-.احاله.پرونده.در.امور.کیفری.از.حوزه.ای.به.حوزه.دیگر.استان،.به.درخواست.رئیس.حوزه.
قضایی.مبدا.و.موافقت....خواهد.بود..]موضوع: صالحیت کیفری.احاله[

ب(.رئیس.حوزه.قضایی.مقصد . . الف(.دیوان.عالی.کشور.
د(.دادستان.کل.کشور ج(.شعبه.اول.دادگاه.تجدیدنظر.همان.استان.

16-.چنانچه.به.هر.علت،.اجرای.دستور.و.یا.تکمیل.دستور.مقامات.قضایی.میسر.نباشد،.ضابطین.
موظفند.گزارش.آن.را.با.ذکر.علت............به.......اعالم.نمایند..]موضوع: تحقیقات مقدماتی.ضابطان 
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دادگستری[

ب(.بالفاصله- رئیس.مجتمع . الف(.در.پایان.هر.ماه-.مقام.قضایی.
د(.ظرف.24ساعت-.مقام.قضایی . ج(.ظرف.یک.هفته- مقام.قضایی.

17-.دادگاه.رسیدگی.کننده.به.جرایم.اطفال.وقتی.وکیل.تسخیری.برای.طفل.تعیین.می کند.که:..
]موضوع: مراجع رسیدگی.دادگاه اطفال و نوجوانان[

..... الف(.سرپرست.طفل.در.دادگاه.حاضر.نشود...
ب(.سرپرست.قانونی.طفل،.وکیل.تعیین.نکند..

ج(.سرپرست.طفل.در.دادگاه.حاضر.نشده.و.وکیل.هم.تعیین.نکرده.باشد..
د(.عدم.مالئت.طفل.یا.سرپرست.او.محرز.باشد..

بر  اصول حاکم  . این.است.که:.]موضوع: رسیدگی و صدور رأی  بودن.محاکمه. از.علنی. 18-.منظور.
رسیدگی دادگاه[

الف(.ورود.افراد.و.انتشار.جریان.محاکمه.آزاد.باشد..
ب(.ورود.افراد.آزاد،.اما.انتشار.در.رسانه.های.گروهی.قبل.از.قطعی.شدن.حکم.مجاز.نیست..

ج(.ورود.افراد.به.جز.شاکی،.متهم،.شاهد.و.کارشناس.ممنوع،.اما.ورود.خبرنگاران.آزاد.است.و.انتشار.
جریان.محاکمه.موکول.به.قطعی.شدن.حکم.است..

د(.احتمال.اختالل.در.نظم.دادگاه.به.لحاظ.نوع.اتهام.نرود..
19-.چنانچه.هنگام.اجرای.حکم،.محکوٌم.علیه.فوت.نموده.باشد،.هزینه.دادرسی.چگونه.وصول.

می.شود؟.]موضوع: اجرای احکام کیفری و هزینه های دادرسی.هزینه دادرسی[
ب(.از.ماترک.وی . الف(.از.مدعی.خصوصی.یا.شاکی.
د(.از.بیت.المال . . ج(.از.وارث.محکوم.علیه.

20-.در.صورتی.که.متهم.پرونده.سه.نفر.وکیل.داشته.باشد،.برای.رسمیت.جلسه.حضور.چند.نفر.
از.وکالء.مذکور.الزم.است؟..]موضوع: رسیدگی و صدور رأی اصول حاکم بر رسیدگی دادگاه[

ب(.دو.نفر.از.وکالء الف(.سه.نفر.از.وکالء.
د(.برای.رسمیت.جلسه.حضور.وکالء.ضرورتی.ندارد.. . ج(.یک.نفر.وکیل.
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پاسخ نامه سؤاالت آزمون وکالت سال 1379

1-.گزینه.الف.صحیح.است..مستند.به.تبصره.ماده.270.ق.آ.د.ک.1392.که.مقرر.داشته.مهلت.اعتراض.

به.قرارهای.قابل.اعتراض.برای.اشخاص.مقیم.ایران.ده.روز.و.برای.افراد.مقیم.خارج.از.کشور.یک.ماه.از.

تاریخ.ابالغ.است..صدر.ماده.270.نیز.در.خصوص.قرارهای.قابل.اعتراض.چنین.مقرر.می.دارد:.عالوه.بر.

موارد.مقرر.در.این.قانون.قرارهای.بازپرس.در.موارد.زیر.قابل.اعتراض.است:....ب-.قرار.بازداشت.موقت،.

ابقاء.و.تشدید.تأمین.به.تقاضای.متهم..الزم.به.ذکر.است.که.رویه.در.پیش.گرفته.شده.در.این.ماده.از.

قانون.جدید.همانند.رویه.قانون.سابق.است..بدین.توضیح.که.در.قانون.سابق.ماده.33.ق.آ.د.ک.و.بند.

ن.ماده.3.قانون.تشکیل.نیز.مدت.اعتراض.به.قرار.بازداشت.موقت.اعم.از.اینکه.در.دادگاه.و.یا.دادسرا.
صادر.شده.باشد.را.ده.روز.از.تاریخ.ابالغ.قرار.دانسته.بود.

2-.هیچکدام.از.گزینه.ها.صحیح.نیست..پاسخ.این.سوال.با.توجه.به.ماده.132.ق.آ.د.ک.سابق.گزینه.

د.است..چرا.که.این.ماده.پنج.نوع.قرار.تأمین.کیفری.را.پیش.بینی.کرده.بود.که.عبارتند.از:.1-.التزام.

به.حضور.با.قول.شرف.2-.التزام.به.حضور.با.تعیین.وجه.التزام.تا.ختم.محاکمه.و.در.صورت.استنکاف.

تبدیل.به.وجه.الکفاله.3-.اخذ.کفیل.با.وجه.الکفاله.4-.اخذ.وثیقه.اعم.از.وجه.نقد.یا.ضمانت.نامه.بانکی.

یا.مال.منقول.و.غیرمنقول.5-.بازداشت.موقت.با.رعایت.شرایط.مقرر.در.این.قانون..اما.باید.توجه.داشت.

که.تعداد.قرارهای.تأمین.کیفری.به.موجب.قانون.جدید.آیین.دادرسی.کیفری.افزایش.پیدا.کرده.است..

به.طوری.که.به.موجب.ماده.217.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.باید.گفت.تعداد.قرارهای.تأمین.کیفری.ده.

مورد.است..این.ماده.چنین.مقرر.می.دارد:.به.منظور.دسترسی.به.متهم.و.حضور.به.موقع.وی،.جلوگیری.

از.فرار.و.مخفی.شدن.او.و.تضمین.حقوق.بزه.دیده.برای.جبران.ضرر.و.زیان.وی،.بازپرس.پس.از.تفهیم.

اتهام.و.تحقیق.الزم.در.صورت.وجود.دالیل.کافی.یکی.از.قرارهای.تأمین.زیر.را.صادر.می.کند:.الف:.

التزام.به.حضور.با.قول.شرف.ب-.التزام.به.حضور.با.تعیین.وجه.التزام.پ-.التزام.به.عدم.خروج.از.حوزه.

قضایی.با.قول.شرف.ت-.التزام.به.عدم.خروج.از.حوزه.قضایی.با.تعیین.وجه.التزام.ث:.التزام.به.معرفی.

نوبه.ی.خود.به.صورت.هفتگی.یا.ماهانه.به.مرجع.قضایی.یا.انتظامی.با.تعیین.وجه.التزام..ج-.التزام.

مستخدمان.رسمی.کشوری.یا.نیروهای.مسلح.به.حضور.با.تعیین.وجه.التزام.با.موافقت.متهم.و.پس.

از.اخذ.تعهد.پرداخت.از.محل.حقوق.آنان.از.سوی.سازمان.مربوط.چ-.التزام.به.عدم.خروج.از.منزل.یا.

محل.اقامت.تعیین.شده.با.موافقت.متهم.با.تعیین.وجه.التزام.از.طریق.نظارت.با.تجهیزات.الکترونیکی.

یا.بدون.نظارت.با.این.تجهیزات.ح-.اخذ.کفیل.با.تعیین.وجه.الکفاله.خ-.اخذ.وثیقه.اعم.از.وجه.نقد،.
ضمانت.نامه.بانکی،.مال.منقول.یا.غیرمنقول.د-.بازداشت.موقت.با.رعایت.شرایط.مقرر.قانونی

صحیح. ب. گزینه. .1378 ق.آ.د.ک. .268 ماده. به. توجه. با. نیست.. گزینه.ها.صحیح. از. هیچکدام. .-3

می.باشد.ولی.این.ماده.به.موجب.ماده.39.قانون.تشکیل.اصالحی.1381.نسخ.شد..پس.از.آن.ماده.18.

قانون.تشکیل.اصالحی.81.و.85.جایگزین.این.ماده.شد..در.حال.حاضر.ماده.477.ق.آ.د.ک.مصوب.

1392.در.این.خصوص.چنین.مقرر.می.دارد:.در.صورتی.که.رئیس.قوه.قضاییه.رأی.قطعی.صادره.از.هر.
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یک.از.مراجع.قضایی.را.خالف.شرع.بّین.تشخیص.دهد.با.تجویز.اعاده.دادرسی.پرونده.را.به.دیوان.عالی.

کشور.ارسال.تا.در.شعبی.خاص.که.توسط.رئیس.قوه.قضاییه.برای.این.امر.تخصیص.می.یابد.رسیدگی.

و.رأی.قطعی.صادر.نماید..شعب.خاص.مذکور.مبّنیاً.برخالف.شرع.بّین.اعالم.شده،.رأی.قطعی.قبلی.را.

نقض.و.رسیدگی.مجدد.اعم.از.شکلی.و.ماهوی.به.عمل.می.آورند.و.رأی.مقتضی.صادر.می.نمایند..الزم.

به.ذکر.است.به.موجب.قانون.بودجه.سال.1396.هزینه.درخواست.اعمال.ماده.477.ق.آ.د.ک.مصوب.
92.سیصد.هزار.ریال.می.باشد.

مقرر. چنین. سوال. این. خصوص. در. .1378 مصوب. ق.آ.د.ک. .302 ماده. است.. صحیح. ج. گزینه. .-4

می.داشت:.متهم.و.مدعی.خصوصی.بابت.هزینه.های.ایاب.و.ذهاب.گواهان.و.حق.الزحمه.کارشناسان.و.

مترجمان.و.پزشکان.و.غیره.که.به.دستور.مقام.قضایی.احضار.می.شوند.وجهی.نمی.پردازند.ولی.چنانچه.

درخواست.احضار.یا.کسب.نظر.آنان.به.درخواست.متهم.یا.مدعی.خصوصی.باشد.درخواست.کننده.
باید.هزینه.مربوط.را.بپردازد.

تبصره-.مقدار.هزینه.ها.به.موجب.تعرفه.ای.است.که.توسط.وزیر.دادگستری.تهیه.و.به.تصویب.رئیس.

قید. و.در.حکم.خود. معین.کرده. را. تعرفه.هزینه.ها. برابر.همان. دادگاه. و. قضاییه.خواهد.رسید. قوه.

می.کند..باید.توجه.داشت.که.تبصره.3.ماده.560.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.در.خصوص.پاسخ.سوال.

همان.حکم.مقرر.در.تبصره.ماده.302.را.صرفاً.در.خصوص.هزینه.ایاب.و.ذهاب.گواهان.مطابق.تعرفه.ای.

است.که.ظرف.شش.ماه.از.تاریخ.الزم.االجرا.شدن.این.قانون.توسط.وزیر.دادگستری.تهیه.می.شود.و.

به.تصویب.رئیس.قوه.قضاییه.می.رسد..الزم.به.ذکر.است.که.ماده.560.ق.آ.د.ک.مصوب.92.حکمی.

متفاوت.تر.و.مفصل.تر.نسبت.به.ماده.302.بیان.داشته.است..این.ماده.چنین.مقرر.می.دارد:.شاکی.و.

متهم.بابت.هزینه.انتشار.آگهی،.ایاب.و.ذهاب.گواهان،.حق.الزحمه.کارشناسان،.مترجمان.و.پزشکان.

و.سایر.اشخاصی.که.به.تشخیص.مقام.قضائی.احضار.می.شوند.وجهی.نمی.پردازند.و.هزینه.های.مذکور.

از.اعتبارات.مربوط.به.قوه.قضاییه.پرداخت.می.شود.اما.هرگاه.اقدامات.مذکور.بنا.به.درخواست.شاکی.

صورت.گیرد.شاکی.باید.هزینه.مقرر.را.مطابق.قوانین.و.مقررات.و.تعرفه.های.مربوط،.در.مهلت.تعیین.

شده.پرداخت.کند.در.صورتی.که.شاکی.ملزم.به.پرداخت.هزینه.مذکور.باشد.و.از.پرداخت.آن.امتناع.

به.اطالع.دادستان. به.قوه.قضاییه.پرداخت.می.شود.و.مراتب. اعتبارات.مربوط. از. کند.هزینه.مذکور.

می.رسد.تا.به.دستور.وی.و.از.طریق.اجرای.احکام.مدنی.با.توقیف.و.فروش.اموال.شاکی،.با.رعایت.

مستثنیات.دین.معادل.هزینه.پرداخت.شده.اخذ.و.به.حساب.مربوط.در.خزانه.داری.کل.واریز.می.شود..
در.هر.صورت.از.متهم.هیچ.هزینه.ای.اخذ.نمی.شود.

5-.گزینه.د.صحیح.است..مستند.به.ماده.304.ق.آ.د.ک.مصوب.1378.که.چنین.مقرر.می.داشت:.در.

صورت.تعدد.محکوم.علیهم.هزینه.های.دادرسی.میان.آنها.تقسیم.می.شود.و.دادگاه.در.این.تقسیم.به.

مقصر.اصلی.و.فرعی.توجه.نموده.و.سهم.هر.یک.را.با.توجه.به.تناسب.دخالت.آنها.در.وقوع.جرم.تعیین.

می.نماید..الزم.به.ذکر.است.که.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.چنین.مقرره.ای.را.پیش.بینی.نکرده.است.و.

صرفاً.در.ماده.564.چنین.مقرر.داشته.است:.در.صورت.محکومیت.متهم.پرداخت.هزینه.های.دادرسی.
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به.عهده.اوست..
6-.گزینه.د.صحیح.است..تبصره.1.ماده.243.ق.آ.د.ک.مصوب.1378.در.این.خصوص.چنین.مقرر.می.داشت:.
هرگاه.تجدیدنظر.خواه.زندانی.باشد.از.پرداخت.هزینه.دادرسی.مرحله.تجدیدنظر.نسبت.به.امری.که.به.
موجب.آن.بازداشت.است.معاف.خواهد.بود..افزون.بر.این.دادستان.یا.رئیس.حوزه.قضایی.یا.معاونین.آنها.
می.توانند.با.توجه.به.وضعیت.تجدیدنظر.خواه.او.را.از.پرداخت.هزینه.تجدیدنظر.خواهی.معاف.کنند..الزم.به.
ذکر.است.که.ماده.438.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.نیز.چنین.حکمی.را.مقرر.داشته.است.این.ماده.چنین.بیان.
می.دارد:.هر.گاه.تجدیدنظر.خواه.یا.فرجام.خواه.زندانی.باشد.حسب.مورد.از.پرداخت.هزینه.دادرسی.مرحله.

تجدیدنظر.یا.فرجام.در.امری.که.به.موجب.آن.زندانی.است،.معاف.می.گردد.
7-.گزینه.الف.تا.حدودی.صحیح.است..مستند.به.ماده.37.ق.آ.د.ک.مصوب.1378.که.مقرر.می.داشت.
کلیه.قرارهای.بازداشت.موقت.باید.مستدل.و.موجه.بوده.و.مستند.قانونی.و.دالیل.آن.و.حق.اعتراض.
متهم.در.متن.قرار.ذکر.شود..همچنین.قاضی.مکلف.است.در.کلیه.موارد.پس.از.مهلت.یک.ماه.در.
صورت.ضرورت.با.ذکر.دالیل.و.مستندات.قرار.بازداشت.موقت.را.تجدید.و.در.غیر.این.صورت.با.قرار.
تأمین.مناسب.متهم.را.آزاد.نماید..این.نکته.الزم.به.ذکر.است.که.در.قانون.سابق.قانونگذار.برای.بازبینی.
قرار.بازداشت.موقت.قائل.به.تفکیک.شده.بود.به.این.صورت.که.اگر.قرار.مزبور.در.دادگاه.صادر.شده.
باشد.بازبینی.آن.یک.ماه.است.ولی.اگر.در.دادسرا.صادر.شده.باشد.در.جرایم.در.صالحیت.دادگاه.
کیفری.استان.مدت.بازبینی.چهار.ماه.و.در.سایر.جرایم.دو.ماه.می.باشد..اما.باید.توجه.داشت.که.در.
قانون.جدید.قانونگذار.تفکیکی.میان.مراجع.دادسرا.و.دادگاه.قائل.نشده.است.و.در.حکمی.کلی.در.ماده.
242.چنین.مقرر.داشته.است:.هر.گاه.در.جرایم.موضوع.بندهای.الف.تا.ت.ماده.302.این.قانون.تا.دو.
ماه.و.در.سایر.جرایم.تا.یک.ماه.به.علت.صدور.قرار.تأمین.متهم.در.بازداشت.بماند.و.پرونده.اتهامی.او.
منتهی.به.تصمیم.نهایی.در.دادسرا.نشود.بازپرس.مکلف.به.فک.یا.تخفیف.قرار.تأمین.است....هر.گاه.
بازداشت.متهم.ادامه.یابد.مقررات.این.ماده.حسب.مورد.هر.دو.ماه.یا.هر.یک.ماه.اعمال.می.شود..به.هر.
حال.مدت.بازداشت.متهم.نباید.از.حداقل.مجازات.حبس.مقرر.در.قانون.برای.آن.جرم.تجاوز.کند.و.در.
هر.صورت.در.جرایم.موجب.مجازات.سلب.حیات.مدت.بازداشت.موقت.از.دو.سال.و.در.سایر.جرایم.

از.یک.سال.تجاوز.نمی.کند.
الزم.به.ذکر.است.که.ماده.246.در.خصوص.جواز.صدور.قرار.بازداشت.موقت.از.سوی.دادگاه.چنین.
مقرر.می.دارد:.در.مواردی.که.پرونده.متهم.در.دادگاه.مطرح.شده.و.از.متهم.قباًل.تأمین.اخذ.نشده.یا.
تأمین.قبلی.منقضی.شده.باشد.دادگاه.خود.یا.به.تقاضای.دادستان.و.با.رعایت.مقررات.این.قانون،.قرار.
تأمین.یا.نظارت.قضایی.صادر.می.کند..چنانچه.تصمیم.دادگاه.منتهی.به.صدور.قرار.بازداشت.موقت.

شود.این.قرار.طبق.مقررات.این.قانون.قابل.اعتراض.در.دادگاه.تجدید.نظر.استان.است.
8-.گزینه.د.صحیح.است..قرار.اناطه.چه.از.سوی.قاضی.دادگاه.و.چه.در.مرحله.دادسرا.صادر.شده.باشد.
قابل.اعتراض.است.قرار.اناطه.صادره.از.سوی.بازپرس.در.مرحله.دادسرا.به.موجب.بند.الف.ماده.270.
ق.آ.د.ک.مصوب.1392.از.سوی.شاکی.قابل.اعتراض.است..از.طرفی.درست.است.که.قانونگذار.در.ماده.
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21.به.قابل.اعتراض.بودن.قرار.اناطه.صادره.از.سوی.دادگاه.اشاره.ای.نکرده.است.ولی.با.توجه.به.ماده.

427.این.قانون.که.اصل.را.بر.قابل.تجدیدنظر.آراء.دادگاه.کیفری.قرار.داده.است.و.همچنین.با.توجه.

به.صراحت.تبصره.2.ماده.427.باید.حکم.به.قابل.اعتراض.بودن.قرار.اناطه.صادره.از.سوی.دادگاه.داد..

این.تبصره.چنین.مقرر.می.دارد:.آراء.قابل.تجدیدنظر.اعم.از.محکومیت،.برائت.یا.قرارهای.منع،.موقوفی.
تعقیب.و.اناطه.است.....

9-.گزینه.الف.صحیح.است..مستند.به.ماده.246.بند.ب.ماده.450.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.ماده.246.

در.خصوص.قابل.اعتراض.بودن.قرار.بازداشت.موقت.صادره.از.سوی.دادگاه.در.دادگاه.تجدیدنظر.استان.

چنین.مقرر.داشته:.در.مواردی.که.پرونده.متهم.در.دادگاه.مطرح.شده.و.از.متهم.قباًل.تأمین.اخذ.نشده.

یا.تأمین.قبلی.منقض.شده.باشد،.دادگاه.خود.یا.به.تقاضای.دادستان.و.با.رعایت.مقررات.این.قانون.

قرار.تأمین.یا.نظارت.قضایی.صادر.می.کند..چنانچه.تصمیم.دادگاه.منتهی.به.صدور.قرار.بازداشت.موقت.
شود.این.قرار.طبق.مقررات.این.قانون.قابل.اعتراض.در.دادگاه.تجدیدنظر.استان.است.

مقرر. استان.چنین. تجدیدنظر. دادگاه. تصمیم. اتخاذ. در.خصوص.شیوه. ماده.450. بند.ب. از.طرفی.

داشته:.هر.گاه.رأی.صادره.از.نوع.قرار.باشد.و.تحقیقات.یا.اقدامات.دیگر.ضروری.نباشد.و.قرار.مطابق.

مقررات.صادر.شده.باشد.آن.را.تأیید.و.پرونده.به.دادگاه.صادر.کننده.قرار.اعاده.می.شود.و.چنانچه.به.

هر.علت.دادگاه.تجدیدنظر.عقیده.به.نقض.داشته.باشد.پرونده.برای.رسیدگی.به.دادگاه.صادر.کننده.
قرار.اعاده.می.شود.و.آن.دادگاه.مکلف.است.خارج.از.نوبت.رسیدگی.کند.

10-.گزینه.ج.صحیح.است..ماده.74.ق.آ.د.ک.سابق.صراحتاً.قرار.تأمین.خواسته.صادره.از.سوی.دادگاه.

را.قطعی.و.غیرقابل.اعتراض.دانسته.بود..اما.قانونگذار.در.قانون.جدید.به.امکان.یا.عدم.امکان.صدور.

قرار.تأمین.خواسته.از.سوی.دادگاه.کیفری.اشاره.نکرده.است.و.صرفاً.در.ماده.107.به.امکان.صدور.

نیز.به.موجب.بند.پ.ماده.270.ق.آ.د.ک. این.قرار. اشاره.کرده.است.که. بازپرس. از.سوی. این.قرار.

ظرف.ده.روز.قابل.اعتراض.است..اما.باید.توجه.داشت.که.درست.است.که.قانونگذار.به.امکان.صدور.

قرار.تأمین.خواسته.از.سوی.دادگاه.اشاره.ای.نکرده.ولی.چون.صدور.این.قرار.از.سوی.دادگاه.کیفری.

محتمل.است.لذا.باید.قائل.به.این.نظر.بود.که.از.آنجا.که.به.موجب.ماده.427.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.

اصل.بر.تجدیدنظر.بودن.آراء.دادگاه.های.کیفری.است.لذا.باید.قرار.تأمین.خواسته.صادره.از.دادگاه.های.

کیفری.را.ظرف.20.روز.قابل.تجدیدنظر.در.دادگاه.تجدیدنظر.استان.دانست..به.عالوه.رأی.وحدت.

رویه.شماره.640.مورخ.78/8/18.بیان.داشته.که.اصل.بر.قابل.اعتراض.بودن.قرارهایی.است.که.اصدار.

.آنها.موجبات.اضرار.به.حقوق.اصحاب.دعوای.را.فراهم.می.سازد.و.با.توجه.به.اینکه.معموالً.قرارهای.
قطعی.در.قانون.ذکر.می.شود.

11-.گزینه.ب.صحیح.است..مستند.به.ماده.248.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.که.مقرر.داشته:.مدت.اعتبار.

قرار.منع.خروج.از.کشور.شش.ماه.و.قابل.تمدید.است..در.صورتی.که.مدت.مندرج.در.دستور.منع.

خروج.منقضی.شود.این.دستور.خود.به.خود.منتفی.است.و.مراجع.مربوط.نمی.توانند.مانع.از.خروج.

شوند..بایستی.توجه.داشت.که.قانونگذار.در.قانون.جدید.قرار.منع.خروج.از.کشور.را.در.دو.مرحله.
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پیش.بینی.کرده.است.یکی.قبل.از.دستگیری.متهم.و.موردی.که.به.متهم.دسترسی.نیست.به.منظور.

دستگیری.وی.و.دیگری.پس.از.صدور.قرار.تأمین.کیفری.و.به.عنوان.قرار.نظارت.قضایی.که.می.تواند.

به.همراه.قرار.تأمین.صادر.شود..ماده.188.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.در.خصوص.دستور.منع.خروج.از.

کشور.به.عنوان.ابزاری.برای.دستگیری.متهم.چنین.مقرر.می.دارد:.تا.هنگامی.که.به.متهم.دسترسی.

حاصل.نشده.بازپرس.می.تواند.با.توجه.به.اهمیت.و.ادله.وقوع.جرم.دستور.منع.خروج.او.از.کشور.را.

صادر.کند.مدت.اعتبار.این.دستور.شش.ماه.و.قابل.تمدید.است..در.صورت.حضور.متهم.در.بازپرسی.

و.یا.صدور.قرار.موقوفی،.ترک.و.یا.منع.تعقیب،.ممنوعیت.خروج.منتفی.و.مراتب.بالفاصله.به.مراجع.

مربوط.اطالع.داده.می.شود..در.صورتی.که.مدت.مندرج.در.دستور.منع.خروج.منقضی.شود.این.دستور.
خود.به.خود.منتفی.است.و.مراجع.مربوط.نمی.توانند.مانع.از.خروج.شوند.

مقرر. که. مصوب.1392. ق.م.ا. ماده.58. به. مستند. د.هر.دو.صحیح.هستند.. و. الف. گزینه.های. .-12

داشته:.در.مورد.محکومیت.به.حبس.تعزیری.دادگاه.صادر.کننده.حکم.می.تواند.در.مورد.محکومان.به.

حبس.بیش.از.ده.سال.پس.از.تحمل.نصف.و.در.سایر.موارد.پس.از.تحمل.یک.سوم.مدت.مجازات.به.

پیشنهاد.دادستان.یا.قاضی.اجرای.احکام.به.رعایت.شرایط.زیر.حکم.به.آزادی.مشروط.را.صادر.کند:.

الف-.محکوم.در.مدت.اجرای.مجازات.همواره.از.خود.حسن.اخالق.و.رفتار.نشان.دهد..ب-.حاالت.

و.رفتار.محکوم.نشان.دهد.که.پس.از.آزادی.دیگر.مرتکب.جرمی.نمی.شود.پ-.به.تشخیص.دادگاه.

محکوم.تا.آنجا.که.استطاعت.دارد.ضرر.و.زیان.مورد.حکم.یا.مورد.موافقت.مدعی.خصوصی.را.بپردازد.
یا.قراری.برای.پرداخت.آن.ترتیب.دهد.

13-.گزینه.ج.صحیح.است..مستند.به.ماده.471.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.که.مقرر.داشته:.هر.گاه.از.شعب.

مختلف.دیوان.عالی.کشور.یا.دادگاه.ها.نسبت.به.موارد.مشابه.اعم.از.حقوقی،.کیفری.و.امور.حسبی.با.

استنباط.متفاوت.از.قوانین.آرای.مختلفی.صادر.شود.رئیس.دیوان.عالی.کشور.یا.دادستان.کل.کشور.

به.هر.طریق.که.آگاه.شوند،.مکلفند.نظر.هیأت.عمومی.دیوان.عالی.کشور.را.به.منظور.ایجاد.وحدت.

رویه.درخواست.کنند..هر.یک.از.قضات.شعب.دیوان.عالی.کشور.یا.دادگاه.ها.یا.دادستان.ها.یا.وکالی.

دادگستری.نیز.می.توانند.با.ذکر.دلیل.از.طریق.رئیس.دیوان.عالی.کشور.یا.دادستان.کل.کشور.نظر.

هیأت.عمومی.را.درباره.موضوع.درخواست.کنند.هیأت.عمومی.دیوان.عالی.کشور.به.ریاست.رئیس.

دیوان.عالی.یا.معاون.وی.و.با.حضور.دادستان.کل.کشور.یا.نماینده.او.و.حداقل.سه.چهارم.رؤسا.و.

مستشاران.و.اعضای.معاون.تمام.شعب.تشکیل.می.شود.تا.موضوع.مورد.اختالف.را.بررسی.و.نسبت.

به.آن.اتخاذ.تصمیم.کنند..رأی.اکثریت.در.موارد.مشابه.برای.شعب.دیوان.عالی.کشور.و.دادگاه.ها.و.

سایر.مراجع،.اعم.از.قضایی.و.غیر.آن.الزم.االتباع.است..اما.نسبت.به.رأی.قطعی.شده.بی.اثر.است..در.

صورتی.که.رأی.اجرا.نشده.یا.در.حال.اجرا.باشد.و.مطابق.رأی.وحدت.رویه.هیأت.عمومی.دیوان.عالی.

کشور.عمل.انتسابی.جرم.شناخته.نشود.یا.رأی.به.جهاتی.مساعد.به.حال.محکوم.علیه.باشد.رأی.هیأت.
عمومی.نسبت.به.آراء.مذکور.قابل.تسری.است.و.مطابق.مقررات.قانون.مجازات.اسالمی.عمل.می.شود.
ماده.483.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.که.مقرر.داشته:.هر.گاه. به. 14-.گزینه.الف.صحیح.است..مستند.
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شاکی.یا.مدعی.خصوصی.در.جرایم.غیرقابل.گذشت.پس.از.قطعی.شدن.حکم.از.شکایت.خود.صرفنظر.

او. از.دادگاه.صادر.کننده.حکم.قطعی.درخواست.کند.در.میزان.مجازات. کند.محکوم.علیه.می.تواند.

حضور. با. و. فوق.العاده. وقت. در. محکوم.علیه. درخواست. به. دادگاه. صورت. این. در. شود.. تجدیدنظر.

دادستان.یا.نماینده.او.با.رعایت.مقررات.ماده.300.این.قانون.رسیدگی.می.کند.و.مجازات.او.را.در.

صورت.اقتضا.در.حدود.قانون.تخفیف.می.دهد.یا.به.مجازاتی.که.مناسب.تر.به.حال.محکوم.علیه.باشد.
تبدیل.می.کند.این.رأی.قطعی.است.

در.خصوص.این.ماده.باید.توجه.داشت.که.دادگاه.در.تبدیل.یا.تخفیف.مجازات.اختیار.دارد.و.میزان.

تخفیف.در.چهارچوب.قانون.به.نظر.دادگاه.بستگی.دارد..آنچه.برای.دادگاه.در.این.خصوص.تکلیف.
است.رسیدگی.به.درخواست.تجدیدنظر.در.میزان.مجازات.می.باشد.

15-.گزینه.ج.صحیح.است..مستند.به.ماده.418.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.که.مقرر.داشته:.در.هر.مرحله.

از.رسیدگی.کیفری.احاله.پرونده.از.یک.حوزه.قضایی.به.حوزه.قضایی.دیگر.یک.استان.حسب.مورد.

به.درخواست.دادستان.یا.رئیس.حوزه.قضائی.مبدأ.و.موافقت.شعبه.اول.دادگاه.تجدیدنظر.استان.و.

از.حوزه.قضایی.یک.استان.به.استان.دیگر.به.تقاضای.همان.اشخاص.و.موافقت.دیوان.عالی.کشور.

صورت.می.گیرد..نکته.الزم.به.ذکر.اینکه.علت.به.کار.بردن.عبارت.»حسب.مورد«.بدین.منظور.است.

که.اگر.احاله.در.مرحله.دادسرا.باشد.درخواست.کننده.آن.دادستان.حوزه.قضایی.مبدأ.و.اگر.در.مرحله.
رسیدگی.دادگاه.باشد.درخواست.کننده.آن.رئیس.حوزه.قضایی.مبدأ.خواهد.بود.

16-.هیچکدام.از.گزینه.ها.صحیح.نیست..با.توجه.به.ماده.20.ق.آ.د.ک.سابق.گزینه.الف.صحیح.بود.که.

چنین.مقرر.می.داشت:.ضابطین.دادگستری.مکلفند.در.اسرع.وقت.و.در.مدتی.که.مقام.قضایی.تعیین.

می.کند.نسبت.به.انجام.دستورات.و.تکمیل.پرونده.اقدام.کنند..چنانچه.به.هر.علت.اجرای.دستور.و.یا.

تکمیل.مسیر.نگردد.موظفند.در.پایان.هر.ماه.گزارش.آن.را.به.ذکر.علت.به.مقام.قضایی.ذیربط.ارسال.

از.این.امر.به.مجازات.مقرر.در.ماده.16.این.قانون.محکوم.می.گردد..بایستی.توجه. نمایند..متخلف.

داشت.که.قانونگذار.در.قانون.جدید.به.جای.مهلت.پایان.هر.ماه،.پایان.مهلت.تعیین.شده.را.موعد.

گزارش.اعالم.کرده.است..تبصره.ماده.35.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.در.این.خصوص.چنین.مقرر.می.دارد:.

چنانچه.اجرای.دستور.یا.تکمیل.پرونده.میسر.نشود.ضابطان.باید.در.پایان.مهلت.تعیین.شده.گزارش.
آن.را.با.ذکر.علت.برای.دادستان.یا.مقام.قضایی.مربوط.ارسال.کنند.

17-.گزینه.ب.صحیح.است..مستند.به.ماده.415.ق.آ.د.ک.مصوب.1392..بر.اساس.ماده.220.ق.آ.د.ک.

سابق.گزینه.الف.صحیح.بود.ولی.باید.توجه.داشت.که.قانونگذار.در.قانون.جدید.تعیین.وکیل.تسخیری.را.

برای.طفل.یا.نوجوان.متهم.مشروط.به.این.جرایم.کرده.است:.1-.جرایم.در.صالحیت.دادگاه.کیفری.یک.
2-.جرایم.مستلزم.پرداخت.دیه.یا.ارش.بیش.از.خمس.دیه.کامل.3-.جرایم.تعزیری.درجه.یک.تا.شش
لذا.در.جرایم.تعزیری.درجه.هفت.و.هشت.نیاز.به.تعیین.وکیل.نیست.و.در.این.جرایم.ولی.یا.سرپرست.
طفل.هم.می.تواند.خودش.دفاع.کند.یا.اینکه.وکیل.تعیین.کند..ماده.415.در.این.خصوص.چنین.
مقرر.می.دارد:.در.جرایمی.که.رسیدگی.به.آنها.در.صالحیت.دادگاه.کیفری.یک.است.یا.جرایمی.که.
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مستلزم.پرداخت.دیه.یا.ارش.بیش.از.خمس.دیه.کامل.است.و.در.جرایم.تعزیری.درجه.شش.و.باالتر.

دادسرا.و.یا.دادگاه.اطفال.و.نوجوانان.به.ولی.یا.سرپرست.قانونی.متهم.ابالغ.می.نماید.که.برای.او.وکیل.

تعیین.کند..در.صورت.عدم.تعیین.وکیل.یا.عدم.حضور.وکیل.بدون.اعالم.عذر.موجه.در.مرجع.قضایی.

برای.متهم.وکیل.تعیین.می.شود..در.جرایم.تعزیری.درجه.هفت.و.هشت.ولی.یا.سرپرست.قانونی.طفل.
یا.نوجوان.می.تواند.خود.از.وی.دفاع.و.یا.وکیل.تعیین.نماید..نوجوان.نیز.می.تواند.از.خود.دفاع.کند.

18-.گزینه.ب.صحیح.است..مستند.به.تبصره.ماده.352.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.که.مقرر.داشته:.منظور.
از.علنی.بودن.محاکمه.عدم.ایجاد.مانع.برای.حضور.افراد.در.جلسات.رسیدگی.است.

از.طرفی.به.موجب.ماده.353.همین.قانون:.انتشار.جریان.رسیدگی.و.گزارش.پرونده.که.متضمن.بیان.

مشخصات.شاکی.و.متهم.و.هویت.فردی.یا.موقعیت.اداری.و.اجتماعی.آنان.نباشد.در.رسانه.ها.مجاز.

است..بیان.مفاد.حکم.قطعی.و.مشخصات.محکوم.علیه.فقط.در.موارد.مقرر.در.قانون.امکان.پذیر.است.

تخلف.از.مفاد.این.ماده.در.حکم.افتراء.است..بایستی.توجه.داشت.که.گزینه.الف.مطلقاً.صحیح.نیست.

چرا.که.همانطور.که.از.این.ماده.پیداست.انتشار.جریان.محاکمه.در.صورتی.مجاز.است.که.متضمن.

بیان.مشخصات.شاکی.و.متهم.نباشد.ولی.گزینه.ب.صحیح.است.چرا.که.به.صورت.مطلق.انتشار.جریان.
محاکمه.را.تجویز.نکرده.است.

19-.گزینه.ب.صحیح.است..مستند.به.ماده.565.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.که.مقرر.داشته:.هر.گاه.شخصی.

که.به.موجب.حکم.دادگاه.مسؤول.پرداخت.هزینه.دادرسی.است.فوت.کند.هزینه.مذکور.از.ماترک.

وی.وصول.می.شود..علت.وصول.شدن.هزینه.دادرسی.از.ماترک.شخص.محکوم.آن.است.که.هزینه.

دادرسی.مجازات.نیست.تا.به.واسطه.فوت.ساقط.شود.بلکه.امری.حقوقی.است.که.حتی.پس.از.مرگ.
نیز.از.اموال.متوفی.قابل.وصول.است.

20-.گزینه.ج.صحیح.است..مستند.به.ماده.346.ق.آ.د.ک.مصوب.1392.که.مقرر.داشته:.در.تمام.امور.

کیفری.طرفین.می.توانند.وکیل.یا.وکالی.مدافع.خود.را.معرفی.کنند..در.صورت.تعدد.وکیل.حضور.

یکی.از.آنان.برای.تشکیل.دادگاه.و.رسیدگی.کافی.است..نکته.ای.که.باید.به.آن.توجه.داشت.آن.است.

که.قانونگذار.در.قانون.جدید.برخالف.قانون.سابق.برای.تعداد.وکالی.تعیینی.از.سوی.طرفین.دعوای.

کیفری.در.مرحله.رسیدگی.دادگاه.سقف.تعیین.کرده.است.به.این.ترتیب.که.در.غیر.جرایم.موضوع.

صالحیت.دادگاه.کیفری.یک.هر.یک.از.طرفین.می.توانند.حداکثر.دو.وکیل.به.دادگاه.معرفی.کنند.

)تبصره.ماده.346(.لذا.در.جرایم.در.صالحیت.دادگاه.کیفری.2،.انقالب.در.غیر.جرایم.موضوع.ماده.

302.نظامی.2.و.دادگاه.اطفال.و.نوجوانان.طرفین.می.توانند.حداکثر.2.وکیل.معرفی.کنند.و.فقط.در.

جرایم.در.صالحیت.دادگاه.کیفری.یک،.نظامی.یک.و.انقالب.در.مواردی.که.با.تعدد.قضات.رسیدگی.

می.نماید..به.استناد.ماده.385.طرفین.می.توانند.حداکثر.سه.وکیل.به.دادگاه.معرفی.کنند..ماده.386.

ق.آ.د.ک.مصوب.1392.در.خصوص.مالک.حضور.وکالی.متعدد.طرفین.در.جلسات.دادگاه.کیفری.

یک.چنین.مقرر.می.دارد:.در.صورتی.که.هر.یک.از.اصحاب.دعوا.وکالی.متعدد.داشته.باشد.حضور.یکی.
از.آنان.برای.تشکیل.جلسه.دادگاه.کافی.است.
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پراکندگی موضوعی سؤاالت سال 1379

جمع بر مبنای موضوع کلیتعداد سؤاالتموضوع جزيیموضوع کلی

 اجرای احکام 
کیفری و 
هزینه های 

دادرسی

-اجرای سایر احکام کیفری

4

-اجرای مجازات حبس
-احکام الزم االجرا
١آزادی مشروط

-مراجع مجری حکم
-وظایف قاضی اجرای احکام کیفری

۳هزینه دادرسی

ادله اثبات 
دعوای

-تعارض ادله
- -سوگند و قسامه

- شهادت شهود

 تحقیقات 
مقدماتی

-احضار متهم

۶

- بازجویی از شهود و مطلعین
- تحقیق در جرایم منافی عفت

- تفتیش و بازرسی اماکن و منازل
-جلب بدون احضار

-جلب متهم
 حدوث اختالف بین بازپرس و دادستان 

و چگونگی حل آن
-

١ ضابطان دادگستری
5 قرارهای تأمین کیفری
- قرارهای قابل اعتراض
- قرارهای نظارت قضایی

- قرارهای نهایی
- معاینه محل و تحقیقات محلی

- مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی 
- نیابت قضایی

- ویژگی های تحقیقات مقدماتی
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جمع بر مبنای موضوع کلیتعداد سؤاالتموضوع جزيیموضوع کلی

 دعاوی ناشی 
از جرم

-انواع دادسرا، تشکیالت و وظایف آنها

2

- جهات قانونی شروع به تعقیب 
- دعوای خصوصی
- دعوای عمومی

- علل سقوط دعوای عمومی
١ قرار تأمین خواسته

١ موانع تعقیب دعوای عمومی

 راه های 
شکایت از 

احکام 

- اسقاط حق تجدیدنظر خواهی

4

١اعاده دادرسی خاص
-اعاده دادرسی عام
١ تجدیدنظر خواهی
١رأی وحدت رویه

- رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
-رسیدگی دیوان عالی کشور

-مراجع تجدیدنظر
- واخواهی

١هزینه تجدیدنظر خواهی

 رسیدگی و 
صدور  رأی

2اصول حاکم بر رسیدگی دادگاه

2

 ترتیبات رسیدگی و صدور رأی دادگاه 
اطفال و نوجوانان

-

-رد دادرسان و قضات تحقیق
-رسیدگی دادگاه کیفری دو

- رسیدگی در دادگاه کیفری یک
 رسیدگی در دادگاه کیفری یک و 

دادگاه انقالب با تعدد قاضی
-

 مقررات مشترک حاکم بر رسیدگی های 
کیفری

-
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جمع بر مبنای موضوع کلیتعداد سؤاالتموضوع جزيیموضوع کلی

 صالحیت 
کیفری

١احاله

١

- اختالف در صالحیت و چگونگی حل آن
 دادگاه صالح درخصوص جرایم ارتکابی 

در خارج از کشور
-

- صالحیت اضافی
- صالحیت دادگاه های مرکز استان

-صالحیت ذاتی
-صالحیت شخصی
-صالحیت محلی

 کلیات آیین 
دادرسی 
کیفری

- اصول دادرسی منصفانه
-

-نظامهای دادرسی کیفری

 مراجع 
رسیدگی

١دادگاه اطفال و نوجوانان

١

-دادگاه انقالب
-دادگاه کیفری دو

- دادگاه کیفری یک
دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و 

نوجوانان
-

- دادگاه نظامی
- سازمان تعزیرات حکومتی

-شورای حل اختالف


